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In ternacia  G aze to  d u o n m o n ata  de U n iv e rsa la  Esperanto  - Asocio

Tiel titoligis artikolo en numero 
~8 de I’ lla (le Julio en « Heroldo 
(le Esperanto ». La verkinto, Teo 
Jung analizas la situacion de I’ 
neŭtrala E-movado, prilumas la 
evoluon de I' organiza problemo, 
kaj konkludas : « interkonsentis© 
Malfacila, sed Ia Esperantistaro
arc’p ĝ in deziras ».

Por atingi interkonsentigon ne
csas antaŭ ĉio klareco. Malfeliĉe 
tian oni ne trovas en la dirita ar
tkolo, videble verkita verve s e n  

atento pri detaloj, precipe Anan
oj. Ni represas ĉi tie la premi
ajn de venonta interkonsento, tiel 
kiel ĝin vidas Sinjoro Teo Jung:

Unue, tie plu kvereli (ni konsta

i s  kun plezuro ke post la Varso

vio Kongreso kvereloj inter I E L  
kaj U E A  ne okazis, maksimume  

mter adeptoj de ambaŭ organizoj 

Pro la situacio, sed ne inter la or

ganizoj m em ) ;

due, ne plu paroli pri pasinta joj 

Srd konsideri la nunajn cirkons

tancojn .kiuj solaj povas esti deci

digaj;

trie,

a) unu i tji, se eble;

■ t)) kunlabori. se unuiĝo ne estus

ebla.

Por eltrovi eblecojn de unuigo, 
estas necese resumi la faktojn nun 

ekzistantajn. Tiujn faktojn ni eble 
trovos plej facile, demandante :

A. K iu  asocio estas la pli am 

pleksa;

1. lati forme ?

2. laŭnombre t

B. Kiu  asocio havas je sia dis

limo ;

3. la pli bonajn financojn: ino
zon aii realigeblan monvaloron (do- 
ôn. librojn vendeblajn) aŭ la 

Malpli multajn suldojn ?

4. la pli ta uga ju oficistojn kaj 

^laborantojn t

•“». la pli v a lo r a jn  presorga

noj) n?

6. la pli •longan tradicion ?

7. la pli grandan moralan pozi

cion r

(Sinjoro Teo Jung respondas tuj 
'a faritajn demandojn):

Ua respondoj, Sajnas al ni. estas 
koncerne la demandojn 1-2 kaj 

por IEL. koncerne 3 ni ne ka
pablas jugi sed Sajnas ke ankaŭ 
f,ri ĝi la respondo estas por IEL. 
Koncerne O la respondo nepre es
tas por UEA, kaj koncerne 7 ĝi
ebie estas hodiaŭ egala por am
ba ii.

Sekve, se okazu reunuigo de IEL 
kaj UEA. kia do, konsidere al la 
"nnaj cirkonstancoj kaj faktoj, kaj

al la nepra neceso rezultigi plej
eble fortan organizaĵon, ĝi devus 
aspekti ?

1. L a  unuigita asocio devus resti 

ampleksa laŭ formo (do asociaj 
kaj individuaj membroj, la univer
sala asocio kun siaj delegit-servoj 
ne estu rezervita privilegio nur por 
tiuj kiuj kapablas pagi altan koti
zon : kontraktoj kun privataj en
treprenoj afi ties alproprigo al la 
asocio, se la cirkonstancoj tion per
mesas) ; — la fakto, ke la granda 
plimulto de I’ gesamideanoj, eĉ se 
oni konsideras nur la individuajn 
membrojn, aliĝis al IEL, montras 
ke la esperantistaro ineni prefe
ras la pli ampleksan formon.

2. L a  unuigita asocio devus anko 

mil pliampleksigi Iau nombro de la 

membroj (efektive, « Universala 
Esperanto-Asocio » afi « Interna
cia Esperanto-Ligo » kun 1300. afi 
kun 13.500 membroj, estas nenio, 
ni devos alceli mondorganizon kun
100.000 membroj, kaj pli multe).

o

3. La centra oficejo devus, pro 

necesa Sparo, resti en la propra do

mo, almenaŭ provizore. Estas vere 
ke multaj preferus bavi la C. O. en 
Ĝenevo, aŭ en Bruselo, afi en Hago,
— tian malŝparon (ĝi estus mal- 
Sparo, dum ekzistas propra domo) 
ni eble povos al ni permesi, kiam 
nia asocio jam havos 10.000 indivi
duajn kaj 50.000 asociajn mem
brojn ; sed en la nunaj mizeraj 
cirkonstancoj de nia organizo tia 
malSparo simple estus krimo.

4. Po r kontentigi personajn de

zirojn (se tio povos akceli la re
unuigon), aŭ pro aliaj motivoj, oni 

povus aranĝi filian oficejon en alia 

urbo kaj lando, kun aparta direkto

ro, ekz. en Genero. Kompreneble oni 
devus severe esplori, ĉu la bud
ĝeto tion permesus ; sed estas es
perinde ke la reunuigo konforme 
pligrandigus la enspezojn de la aso
cio, tiel ke ĝi rajtos aranĝi plene 
funkciantan filian oficejon.

5. L a  unuigita asocio alprenu la 

tradicie plej konatan nomon, do 

« Universala Esperanto-Asocio ». 
same kiel :

G. L a  ĉeforgano povus aperi sub 

la tradicia nomo (« Esperanto »), 
aii ĝi surhavu la tradician nomon, 

krom la.alia intertempe pli vaste 

di skon i ĝin ta kaj ne tiel facile in

termiksebla kun la nomo de la ling

vo meni.

T. Oni zorgu ke en milita aŭ alie 

eksterordinara tempo ni jam pret

itanf/ rian aranĝon ke la kontakto 

inter la diverslanda j aŭ diversflan

kaj espetantistoj vestos laŭeble 

konservata.

Jen la ĉefaj punktoj por alceli 
deziratan unuecigon afi interkon
senton. Kiel ni supre jam klarigis, 
la aŭtoro de la artikolo malatentis, 
intence afi ne esencaj n faktojn, 
lli Sangas la bildon entute. Ni ne 
kritikas ion en tiu ĉi artikolo sed 
venas tuj al la kerno de Tafero 
mem.

Realeco kontraŭ revo

Ni ne intencas kulturi pesimis
mon, sed prezenti la staton, tia 
kia ĝi estas. La situacio de la mon
do estas tia, ke oni ne rajtas espe
ri plibonigon baldaŭ. Sekve nia 
movado devas adaptigi al Sangitaj 
kondiĉoj. Paroli pri centmil 
(100.000) anoj estas revaĵo sed ne 
realaĵo.

Adaptigi al novaj kondiĉoj, jen 
la devizo. La unua Stupo al tio es
tas konsciigi pri tio, ke la Espe
rantistaro ne kapablas vivigi sende- 
ficite eĉ unu organizaĵon !

Pruvo : IEL fondita parte el la 
mono de UEA. helpita aktive de 
preskaŭ ĉiuj Landaj Asocioj, rice
vinta domon kiel M̂oaeajor., havis 
je la fino de 1037 :

2700 aktivajn membrojn 

10S00 Asociajn membrojn 

kaj deficiton (Suldon) de 20.000

Frankojn svisajn,

ne kalkulante la postulojn de UEA. 
La donace ricevita domo praktike 
ne plu apartenas al la Ligo : ĝia 
valoro de 36750 Frk. sv. eĉ ne su- 
fiĉus por repagi hipotekon (21840.— 
Evle. sv.) kaj la ceterajn Suldojn.

Ni vidu la realecon ! La 2600 ak
tivaj anoj (sen la DM kaj HM) 
pagis ĉirkaŭe 21.000 Frankojn. Por 
bone kompreni la veran situacion, 
oni konsciigi!, ke IEL enspezis po 
aktiva membro la sumon de iom pli 
ol 8 Frankoj (21000 Frk. : 2600). 
Komparante la efektivan perdon de 
IEL — 26000 — Frankojn svi
sajn kaj vidante, ke nur 2600 per
sonoj pagis aktivan kotizon, tiam 
oni alvenas al la groteska fakto, 
ke la Ligo (krom tio kion ĝi li

veris) donacis D E K  Frk. sv. al 

ciu aktiva ano.

Tio estas la realeco !

Racia rigardo

La prospero de la Esperanto-Mo- 
vado dependas de proksimuma 
trankvileco politika kaj de genera
la ekonomia bonstato, ĉiu malboni
go esprimigas tuj en malpliigo de 
intereso kaj sekve malpliigo de 
enspezoj.

ke la jaro 
malfavora.

Nia movado troviĝas nun kvazaŭ 
en milita stato. Ĝiaj kontrafiuloj 
estas la eksteraj cirkonstancoj, in
ter ili unu el la sekvoj, la nuligo 
de la movado en gravaj landoj kaj 
la interna malfortigo, manko de 
intereso ĉe la publiko esperantista, 
dueco organiza kaj aliaj. Konkludo: 
Urĝas starigi minimuman progra
mon de agado, sur bazo de vid
eblaj enspezoj. Kiel realigi tion, 
ni montras en sekvanta ĉapitro.

Pagopovo kaj bezono

La pagopovo esperantista estas 
limigita.

Oni devas antaŭvidi,&

1939 estos ankoraŭ pli 
Kaj adapti sin laŭ tio.

La inovado bezonas :

I. Jarlibron. 2. Gazeton. 3. Kon
greson.

ĉio ekzistas duoble; rezultas sek
ve duoblaj elspezoj por sama be
zonaj. Trudiĝas tiam la demando, 
kio estus evitebla. Ni respondas 
per propono de programo do tuja 
efektivigebleco :

1.) Eldoni komunan « Jarlibron 

de la Esperanto-Mora do » presotan 

en lando kun pli malalta kosto ek

zemple en Jugoslavio.

2.) Eldoni unu gazeton monatan 

presotan en lando malaltpreza, Bel

gujo aŭ Francujo.

3) Organizi unu kongreson, kun 

la apogo de ĉiuj, sub neŭtrala 

gvido kaj laborkunvenoj de ambaŭ  

organizajoj.

ĉio tio estus arangoj, kiuj ne tu
sas la radikon de ŝituacio inter- 
organiza. Do : minimuma progra
mo, realigebla per bonvolo recipro
ka. La Sparo efektivigebla estus 
minimume 10.000 Frk. Efektivigo 
de la propono estus paSo antaŭen, 
goje aprobata de 1’esperantistoj.

La estonto

Ne havas sencon hodiaŭ plori pri 
pasinto. Prepari la vojon al estonto, 
estas la ĉefa postulo. La agadkampo 
de Esperanto malgrandigas. Logi
ko postulas adaptigon de niaj or
ganoj al tio. Kontraŭstaras la ra

cian efektivigon de tiu ĉi postulo, 
la malkompreno pri esenco de Tur
ga nizo, la optimisma taksado de 
Treala forto kaj ne laste la perso
naj malinklinoj. La tempo mem 
malfermos la okulojn al tiuj, kiuj 
ne volis vidi kaj kompreni.

La unueca organizajo internacia, 
sur bazo de Landaj Asocioj kaj 
kolektiva kotizo kvindekeentima po

membro malglore fiaskis. Necesas 
trovi ion pli bonan, ion konforman 
al la realeco. Unua Stupo al tio es
tas la forigo de la skismo, videbla, 
en paralelaj agadoj. Kaj tion ple
numinte oni liberigos (-enitajn for
tojn necesajn unuavice por prepari 
la vojon al estonteco. #

II. J.

Niaj Mortinjoj

%

K u n  bcdaŭro ni sciigis pri la 

forpaso de jenaj samideanoj. Al 

iliaj familioj ni sendas esprimon 

do nia kora simpatio.

S-ro Fernand Moncousin, koman
danto de infanteria regimento en 
Verviers, 23 Aŭgusto 1938, Belgujo,
45 jara. Esp-iĝis 1924, prezidinto de 
la grupo en Uege.

Sinjoro Edicard Collins J a c k ,  

eks subtenanto de UEA, ano 32128 
en Wellington, 2 Majo 1938.

F-ino Alice Manti Staeg. anino 
de UEA nro 8503 el Buckhurst Hill, 
graflando Essex, Anglujo, 27 Aŭ
gusto 1938, 53 ja raga. Malnova kaj 
Adela Si estis, lerninte la lingvon- 
en jaro 1907 kaj seninterrompe par
topreninte la movadon. Citinda 
estas, ke la tuta familio Stacy 
estis anoj de UEA, portante ĉiuj 
malnovajn numerojn de registrado.

F-ino Sofio W  i t o s c h, 7an de 
Aŭgusto 1938 en Novy-Bohumin 
(Oderberg) ĉehoslovakio.

S-ro Andreas Deistler, ano nro 
12905 kaj eks-delegito de UEA en 
Vieno (Aŭstrio) laŭ reveninta jar
libro 1938 kun mencio : « Mortin- 
ta ».

D-ro Fritz Uhlmann, Riehen ap. 
Rasei, Svislando 58 jara, 24 Sep
tembro 1938. La esperantistoj de la 
antaŭmilita epoko bone memoras 
tiun ĉi kunbatalinton, kuraciston 
kaj framasonon. Li tradukis la sia
tempe multe legitan verkon de Fo
rd, « Kulturceladoj de la nuntem
po », kompilis lernolibron, tradu
kis ruĝkrucajn broSurojn, vortare
ton. Sed ĉefe li klopodis en frama
sona medio, fondinte ligon interna
cian por ĉiuj ritoj. Tiu ĉi ligo sin 
servis de nia lingvo por la rilatoj. 
De la generala movado D-ro Uhl
mann apartigis, vidante pli frukto
donan kampon en la uzado de la 
lingvo, por praktikaj kaj humane
caj celoj, ol en la nura propagando. 
La grupo (le Basel, kiun li kelkfoje 
vizitis perdis en li eminentan ami
kon.

Centra Oficejo : Palais V alson, G eneve, Svislando
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Sekve la movado dispecigis. Vanis la (/ustatempa averto de la pioni

roj kaj verkistoj. K a j  alvenis la senfrukta periodo de la « reorganizado ». 
Tiutempe m i skribis, ke nura administracia reorganizado ne alportos la 

deziratan rezulton, eĉ plidispecigos la movadon. Tiel okazis I

Ju lio  B a g h y

(Hungara Heroldo)
❖

« I E L  troviĝas en tre bona financa stato. N i kapablis ekvilibri la 

budĝeton por ĉi tiu jaro, kaj por 1038 ni eĉ antaŭvidas grandan gajnon. »

C. C. Goldsmith, 1937.
*

K a j  estas tute certe. ko tiun ĉi staton de la internacia organizajo 

la esperantistoj ne akceptos. Ili ne protestos, ili ne plendos, ili ne kritikos 

plu, s e d  ili simple ne plu aliĝos. K a j  ii i deflankigos de la neutrala 

movado, sin turnante al pli interesaj kaj pli laŭtempaj formujoj.

Hans Jako», 1937

(Raporto pri la kongreso)

Tiu deksesmonata periodo, Septembro 1 9 3 0— Decembro 1931 prezentis 

gravan deficiton, kaj ni havis neniun kapitalon en la komenco.

Louis Bastien 

(Antaŭparolo IEL Jarlibro 1938).

❖
**

N i havas ne nur deficiton sed ankaŭ hipotekon, ('lin ni volas repagi 

por eviti la rentuman.

A. C. Oliver, IEL -estrarano

(Dum la Londona Kongreso)

*

M i tute ne rolas argumenti por iu partio sed ĉu Kongreso estas vere 

universala, dum skismo en nia movado daŭras, pro kiu granda grupo de 

ta samideanaro restas ekster la pordoj de la kongresejo t Cu estas guste, 

elekti kiel devizon de la kongreso : « Unueco estas forto » kiam ĝiaj 

organizintoj reprezentas nur parton (krankani plimulton) de nia dueca 

neŭtrala movado t Tia devizo povas esti la admono, kiun ni direktas al 

a m b a ŭ partioj, tiel longe, kiel ili ne trovis la vojon al nova interkonsen

to. sed oni evitu la fajnon uzi ĝin kiel rimedon por kasi la realecon antaŭ 

la okuloj de la publiko.

J. II.G. Isbrŭcker 

(En raporto pri la Londona kongreso)

*
**

Nenion dirante pri aferoj, pri kiuj opinioj estas tre malsamaj, oni 

povas tamen bedaŭri la mamparon (le laboro, m e m , kaj energio, katizitan 

de la aperigo de du Jarlibroj, granda parte duplikatoj Icaj antaŭvidi, ke 

baldaŭ unu jarlibro sufiĉos por la tuta movado.

M. C. B utler

(En recenzo pri UEA Jarlibro)

*

Malgraŭ eio ni deras esti optimistoj kaj ni ne poras perdi la esperon 

pri la venio de niaj idealoj, kiu ja estas certa. Oni deras havi ĉiam junan 

koron, kiel mi ĝin ha ras.

Prof. Odo Bujnvid (1938)
*

Observante la nuntempajn interpopolajn konfliktojn ni klare vidas, 

kiel gravan rolon ludas en ili la lingvaj problemoj. Tial tii, la posedantoj 

de la plej efika kuracilo havas devon kaj respondecon. Ni. ne estu « mutaj 

hundoj s>. silenta nta j en la momento de la devoplenumo.

Andreo Cseh (La Praktiko)

En la revuo « Per unuigitaj for
toj » 1938, N-ro 5, paĝo 5, trovigas 
sub « Libera Tribuno » du ripro- 
ĉoj de S-ro Dronchat, Delegito de 
IEL. al la adreso de germana sa
mideano. Unue, ĉar lin ĉi donas 
la titolon « samideano ». en letero, 
al esperantisto kies opinion pri la 
esperantista organiza problemo li 
ne aprobas ; S-ro Dronchat diras 
ke estas babelismo uzi senpripen
se, perkutime, vorton. Sajnas al mi 
sufiĉe arbitra riproĉo. Cu pro tio, 
ke iii ne aprobas certajn opiniojn 
pri kiamaniere disvastigi Esperan
ton, li ne plu estas « ano de la sa
ma ideo », nome de tiu ke Esperan
to generale aplikata en la mondo, 
utilus ? Do, do. Kaj, cetere, la di
verseco de opinioj ne postulas ne
pran malamikecon ; oni tamen po

vas havi respekton al la alia flan
ko. se tiu movigas en respektinda, 
honesta kaj konvena kadro. Siajn 
proprajn adeptojn, oni cetere alpa
rolas generale per titolo espriman
ta pli da intimeco : kara sami
deano. ktp.

Rilate la duan riproĉon, mi re
komendas al la pariza IELa dele
gito, kiam li trovas ion ne-interesa, 
ne okupigi pri ĝi, ankaŭ ne pri la 
afero UEA-IEL; la aliaj personoj, 

.dume, agos laŭ iliaj propraj opinio 
kaj bontrovo, sen sindemandi cu 
por S re Dronchat la problemoj es
tas aŭ ne estas banalaĵo.

R otacii

✓v

Ahilo Tellini
Sekve de kormalsano, kiu lin 

trafis antaŭ kelkaj jaroj, la l-an 
de Oktobro 1938, je la 5-a horo 
ptm., subite mortis en Udine, Pro
fesoro D-ro Ahilo Tellini.

Li naskigis en Udine (Friulo) la 
25 Februaro 1800. Apenaŭ 22 ja ra
ga li doktorigis je natur-sciencoj 
ĉe la Universitato de Torino de kie 
li tuj fariĝis asistanto, je geologi- 
katedro, ĉe la Universitato de Ro
mo.

Poste, li instruis C-e la Rega Tek
nika Instituto en Udnie. Pro sia 
scienca vastampleksa aktiveco, kaj 
pro rekono de siaj meritoj D-ro 
Tellini ricevis de la Romaa urbes
traro, grandan ormedalon.

En 1900 li estis esploristo en 
ifriko (Eritreo) kie li plenumis 
gravajn studojn pri riveroj kaj 
bestaroj tieaj ; la riĉan materia
lon tie kolektitan li malavare do
nacis al la Muzeo en Trieste.

Per siaj propraj monrimedoj li 
starigis sciencan kabineton ĉe la 
Rega Teknika Instituto en Udine 
kiu. dum 1;« mondmilito estis de
truita.

Sian riĉenhavan sciencan libra
ron li donacis al Sankta Marino 
Respubliko: sekve de tio. oni lin 
enskribigis inter la respublikaj 
« honoraj civitanoj ».

Pro la alta scienca valoro de 
siaj verkoj li farigis honora mem
bro de Ateneo en Brescia kaj de 
Akademio Scienca, Beletristika
kaj Belarta de Venecio.

De pluraj jaroj li sin dediĉis al 
lingvo-scienco kaj eĉ famaj ling
vistoj turnis sin al li por konsiloj 
je la deĉifro de antikvaj doku
mentoj. Lia aktiveco kaj agado tiu
rilate estis fame konata en Italujo 
kaj en eksterlando.

Gisfunde li konis la romanĉain 
(ladinajn) lingvojn kaj sin speciale 
dediĉis al la friula lingvo. Profun
dan amon li havis por sia malgran
da patrujo, Friul-lando. kaj por 
ĝiaj eminentuloj. Li eĉ starigis 
monumenton mozaikan honore de 
la ĉefa friula poeto Petro Zorutti 
(Corutti) kaj ekkomencis eĉ la 
starigon de speciala art-galerio 
de famaj friulanoj.

Batalema spirito, verva inteli
genteco, ampleksa kulturo, origina
leco je siaj vidpunktoj, nekutima 
modesteco, malofta boneco: jen la 
ĉefaj trajtoj de tiu ĉi friulano, kiu 
forpasis lasinte al studemuloj am

pleksan verkaron. Inter la aliaj mi 
citas (verkoj en itala lingvo): Sub
teraj akvoj de Friulo kaj ilia utili
gado- Kelkaj dokumentoj pri h. 
Friulaj tertremoj — Geologio en la 
ĉirkaŭ-aĵo de Romo.- La morena 
amfiteatro de Vittorio, en la Tre- 
viso-provinco -Pluvoj ĉe la orientaj 
Alpoj kaj en la Veneci-rejjiono. -El 
Tarĉento ĝis Hesia, geografiaj no
toj. -Geologia priskribo de la Udi- 
ne'a topografia plano. Por la pro
tekto de I' fiŝkaptado en la ne-ma
raj akvoj. Pilgrimado tra la Friu
laj grotoj. El Peralba ĝis Akvilejo, 
kaj de Livenza ĝis Isonzo. Sentoj 
kaj amoj en la popola poezio de 
I' Friulaj ladinoj. Aro da aliaj ver
koj. kreitajo de sia talento, atestas 
la ampleksan laboron de tiu ĉi 
eminenta studemulo.

Rimarkindajn plan-kartojn (ma
pojn) li publikigis pere de la itala 
Milita Geografi-1 nstituto kaj sin
dediĉis ankaŭ al mineralogiaj ser
enadoj. Pri Friulio, multon verkis 
en gazetoj kaj revuoj (ĉefe espe
rantaj) en-, kaj ekster-lande.

Li konatigis kun Esperanto en la 
jaro 1901 kaj ĝis sia morto li restis 
fidela adepto de la Zamenhofa lin
gvo kaj ideo.

Nekalkuleblaj estas liaj propa- 
gandparoladoj, faritaj antaŭ la 
la mondmilito (ĉefe en Emilio kaj 
Veneci-regionoj) kaj multaj rapidaj 
esperanto-kursoj li okazigis divers
loke.

Italan Katedron de Esperanto 
(nun : Itala Esperanto-Instituto) li 
fondis dum 1912. Ano de I' Lingva 
Komitato. Korespondanto de la 
Akademio por ladina lingvo. Ko
mitatano kaj Delegito de UEA duni

multaj jaroj. Duni la mond-militoj 
(kiam Italujo estis ankoraŭ neŭ
trala) li sukcese peradis korespon
dadojn inter la internigitaj milit-J 
kaptitoj kaj iliaj familioj.

Pri lia esperanta verkaro, origi
nala kaj tradukita, mi citas (ne 
kronologie) nur kelkajn (ne paro ! 
lante pri la plurcentoj da gazetar
tikoloj en itala kaj en esperanta 
lingvoj, dissemitaj tra tuta espe-1 
rantujo) : Radikaro esp.-friula-la- 
dina : Esperanta Abelo (gazeto «le i 
li mem kompostita per propra pa
sejeto. kiu aperis en Udine duni 
1907-1912 : La faktoj. Homara da
taro (en « Esperanto » de UEA) ;| 
Trezoro de I’ lingvo friula ; Kata
logo de produktaĵoj ; Gvidlibro de 
l urbo Ravenna ; Ekzercaro espe
ranta ; La idilio ĉe la fonto ; La 
kato ; La urbo kiu dormas ; Fa
bloj : Kristo ĉe la festo de Purim: 
Kompara ro ; Pri la devoj de I' 
homoj ; Historio de eK-libriŝoj : 
Tutmonda kroniko (en « Esperan
to » de UEA) ; Esperanta grama
tiko kaj sintakso ; Plena vortaro 
esp.-itala : Esperanta gramatiko 
en Friula lingvo : ktp. ktp. -En 
manuskripto ekzistas kolekto del 
pli ol 1500 popolkantoj (parte de li 
mem kolektitaj surloke) de italaj 
slovenoj, kun interlinia traduko en 
Esperanto.

Krom al diversaj naciaj, li par
toprenis ankaŭ al kelkaj interna- j 
ciaj kongresoj de Esperanto (Bar
celono, k.a.).

Pro lia granda amo al Esperanto | 
li konstruigis (unikan sur la tuta 
mondo) grandan mozaikan mar- 
mor-monumenton honore al D.-ro 
Zamenhof. Tiu ĉi monumento estas:
s t a r i g i t a  e n  d o m a  k o r t e t o ,  r e  s i a  j

privata logejo en Udine.
Pro abundo kaj valoro de origi

naloj aŭ tradukoj en Esperanto
D.-ro Tellini elstaras je la unua 
vico inter la italaj gesamideanoj-

La malapero de tiu laborema 
kaj bonkora viro estas gravega 
perdo por la scienco kaj por la es
perantista movado. I

La subskribinto, kune kun ger-1 
mana samideano Hellmuth Rath- 
reprezentis la esperantistaro al la j 
funebra ceremonio. J

Johano Della Sa vi a 

U D I N E :  Via della Valle, 12-1

(Kondolencojn, transdonotajn al i 
la familio, oni bonvolu sendi al la ; 
supra adreso. Anticipe kordankon!) !

Mi legis kun danko vian rapor
ton pri la kunveno arangita de la

Amikoj en la Londona Kongreso ; 
des pli. ke la pekoplenaj paroloj 
de S-ro Buxton kaj D-ro Privat ja 
meritas seriozan atenton en la nu
na malfeliĉa tempo. Mi bedaŭras, 
ke ambaŭ paroliloj ne estas have
blaj laŭvorte en presita formo.

Mi sentas dankon al la Kongre
saj Aŭtoritatoj, ke ili afable dis
ponigis al nia kunveno tutan ma
tenon, kaj zorgis, ke neniu alia 
arango okazu samtempe. Pro tio. 
kvankam teorie la kunveno estis 
faka, tamen en la praktiko ĝi efek
tive estis tutkongresa. Efektive, ili 
sentis kun ni. ke la ideala flanko 
de nia movado estas tro malmulte 
atentata, kaj ke pro tio la konsi
dero de la temo estas aparte grava.

Mi skribas precipe, tamen, por 
korekti aserton en viaj enkondu
kaj vortoj. Vi diras, ke la kvake
rismo « ne estas specife movado 
religia s>. Tio estas profunda eraro. 
La oficiala nomo de la societo es
tas LA RELIGIA SOCIETO DE 
AMIKOJ. La fruaj Amikoj sin no
mis Amikoj al la Vero (pro tio la

nomo Amiko). Ili predikis reveno 
al la primitiva Kristismo, kaj su
feradis pro fideleco al sia kompre
no pri tiu vero. La societo ne estas 
ia institucio filantropia aŭ socire- 
forma, kvankam tiaj aferoj nepre 
fontas el sekvado al la instruoj de 
Kristo. Ĝi estas esence religia. La 
fundamento de nia vivo estas nia 
Kunveno por Adoro. Kiel Kristana
ro. ni vidas en la sekvado al la ins
truoj de Jesuo Kristo la savon pol
la individuo kaj por la homaro. Ni 
deziras, ke nia tuta agado — per
sona aŭ socia, filantropia aŭ alia — 
fontu el obeo al liaj ordonoj : unue, 
aino al Dio, kaj (nur poste, kaj 
pro tio) amo al la homoj. Pri aliaj 
aferoj, kompreneble, nii ne parolas. 
Sed nii tre petas, ke vi gustigu ĉi 
tiu aferon en iu proksima nu
mero.

Mi persone aliĝis al la Societo de 
Amikoj pro tio, ke nii vidis en ĝi 
la praktikan Kristismon— pri tio. 
ke ĝi estas profunde religia.

Montaou C. Butler.

Primilitaj 
eldonajoj

La milito ĉin-japana, kondukita 

sub la aserto « ekstermi la bolŝc- 

vismon » nun daŭras jani pli ol 

unu jaro kaj estas nevidebla, kiam 

ĝi finos.

Ankaŭ nia lingvo servas en la 

batalo, diskonigi la vidpunktojn 

de ambaŭ partioj. En antaŭa nume

ro ni rilatis al la revuo ORIENTA I 

KURIERO, kiu en plaĉa formo ko

nigas ne-plaĉajn okazintajojn. Kaj 

jen en Kanton aperas serio de bro- 

suroj in-i la sama afero. Ni ricevis! 

ĝis nun du kiuj titoligas :

Kantono sub bombardo de japa- 

naj aviadiloj. (Al la Nova Etapo-

Serio A, n" I 16 paĝoj, ilustrita. ]
finio en flamo. (Al la nova Eta

po. Serio A, N" 2.) — Nur repro* 

duktaĵoj de desegnajoj primilitaj-
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Tra la
GazetaroLa ideo de la rapide decidanta,

fulmosimila milito fantomas sajne
inter ŝtatestroj. Rapida atako, 
bone organizita kaj preparita, kun 
* •
C)uj teknikaj rimedoj certigas 
kvazali la tujan venkon. Estas 
rimarkinde, ke tiu ĉi ideo de la 
rapida decido apartenas al la mu- 
zeo de antikvaĵoj. Gi estas unu 
e- la iluzioj plej malnovaj kaj 

; PleĴ dangeraj de nia kompatinda 
homaro. Valoras konstati tion. 
tegante ekzemple la priskribon de 

dUa punika milito de Tito 
Livio (59 A.K.-jaro 17). Oni emas 
fari paralelojn, legante per kia 
optimismo, Kanibalo preparis la 

I Pareon de sia popolo, organizinte 
tiun ĉi militon. La kartaganoj su
fris sub la premo de la paca 
kontrakto, kiu finigis la unuan 
militon kontraŭ Homo. Grandega j 

mil i t kompenso, perdo de kolonioj, 
de la si pa ro. limigo de la suver
eneco, k.t.p., fortigis la konvinkon, 
ko ia dezirinda sango estus ebla, 
koncentrigante la energiojn de la 
Popolo, Kanibalo pensis igi la 

I s t r o de la mondo.

ii a n i b a I o laŭ temperamento 
apartenis al tipo de 1’asketo. tre 

i disvastigita inter la grandaj gvi
dantoj. Ni legu : « IA  estis senti- 

| ,,la en (lav(/oro kaj entute sin mem- 

| 1 eVanta, kiam dangero lin minacis, 

'enia peno povis laci ffi lin korpe aŭ 

Spirite ;  Varmego kaj malvarmego 

' eltenis same. Li manfi i s kaj trin- 

j kis iau la bezono, necesa por vivi,

| n°  tau apetito kaj soifo. »

Ankaŭ liaj malvirtoj estis similaj 
kiel oni trovas ilin ĉe la geniaj 

j gvidantoj en la tuta historio :

« Malhom a krueleco, perfido,

| f‘ Uspasinta la jam proverban pei'-

t f i lm o n  de la punia.nojt absoluta 

1,1anko de veremo, de pieco, de res

pekto al juro ■».

Tia homo nature estis populara. 
Kartago gojegis, kiam li, atakinte 
âgunt-on provokis Romon. Unu 

Sola viro en la senato de Kartago,
I a n o, kuragis pridubi la sukce

don. Oni kredis, ke li tion faris pro 
Jaluzo. Estu. Sed li montris ĉiuo- 

i kaze grandam jugkapablon pri la 
I donianoj. « Ju  pli longe ili hezitas 

a0i, » li deklaris « dos pli obstina 

c*tos ilia persisto. se iun tagon Ia 

bilito eksplodos. Kaj tiu ĉi klarvi- 
| da profeto daŭrigas : « Hanibalo  

kondukas siajn sie Aturojn kaj kata- 

i Puliojn kontraŭ Kartago mem — 
j muroj do Kartago tremas sub la 

Premoj de la militma ŝ i noj... s».

Kanibalo tamen povis montri, ke 
lia rompo de kontrakto pro Sagun
to bone pasis kaj ke la Romanoj 
forlasis la hispanajn aliancanojn. 
Cetere ankaŭ Romo travivis pani- 

, kon. Livio skribas : « Estis sufica 

kauzo por timi. Neniam  Rom o vi

dis pli energian kaj pli milit sper

ta n kontraŭulon. neniam la R om a  

stato estis pli malbone preparita. » 
Ekzistis multaj aferoj, kiuj devis 
kuracigi Kanibalon kaj tiel li kon
dukis sian armeon trans la Roda
non (Kilone) kaj la alparon. Estas 
vere « la cefa parto de sia armeo 

ankoraŭ ne forgesis la lastan mi

liton » — li finis antaŭ 23 jarojn 
— « kaj ĉi tiuj soldatoj rigardis 

kun teruro la eblan renkontiton 

kun la malamikoj ti. Sed transi
rinte la alparon kaj haltinte vidal
vide de la riĉa Po-ebenaĵo, Haniba
lo povis kuraĝigi ilin : « Vi nun

Romo. lio nun ĉio iros glate kaj 

facile — en unu aŭ en du bataloj 

ri konkeros la (‘efurbon kaj la for

tikajon de Italio. »
Se rapida venko estus garantio 

por la fina sukceso, Hanibalo ha
vis kaŭzon sufican por tia mem- 
laŭdo. La ii vide la kartaganoj supe
ris la Romanojn en armigado, eki
pado kaj gvidado ; la solaj fakto
roj en kiuj la Romanoj superis, es
tis la tempo kaj la ekonomiaj rezer
voj. Kiel Fabio tion rekonis, la Ro
manoj povis atendi. Hanibalo tion 
ne povis. Post la katastrofo de Gali
nae, eĉ al Romanoj ne malesperin
taj devis veni la penso, ke Hani
balo efektive sukcesis per mallonga 
decidiga milito. Romo tremis teru
rigite. « Neniam antaŭe regis en 

la urbo tia paniko... Certe ne ek

zistas sur tero alia popolo, kiu post 

tia malfeliĉo ne estiis cedinta ».
Rimarkinde estas, ke eĉ en tia 

horo de triumfo, la saga Hano ri
fuzis partopreni la generalan goj- 
kriadon. Malvarme li deniandis : 
« Cu la Rom anoj jam sendis dele

gitojn al Hanibalo por peti pri pa

co f Cu oni ion aŭdis, ke en Romo  

aii d igis la vorto paco ? » Kontraŭ- 
vole la kartaga patriotaro devis 
konfirmi, ke tio ne okasis. Kaj Ha
no daŭrigis : « Sub ĉi tiuj cirkons

tancoj, ni havas ankoraŭ la saman 

laboron antaŭ ni kiel je la tago, 

kiam Hanibalo metis sian piedon je 

la unua fojo sur tero itala. Multaj 

cl ni ja povas memori, kiom ŝanfio- 

riĉa estis la sinsekvo de la unua mi

lito. Neniam Sajnis nia afero tiom 

promesplena sur lando kaj maro, 
kiam senpere antaŭ la konsuleco de

Lutatius kaj Postumius. Sed dum  

ilia ofie jaro ni estis venkitaj ĉe la 

.degadoj...» Sed lakartaganoj nenion 
volis alidi-. Livio skribas : « Ili 

imagis al si, ke necesas nur mal

granda klopodado propra por rapi

de finigi la militon ».
Kiel instruas nin la historio, la 

milito tamen daŭris ankoraŭ 15 ja
rojn, per kio pruvigis Kano mini
mume kiel pli bona profeto, se ne 
eĉ kiel pli bona soldato ol Hani
balo. .Je la flanko de la Romanoj 
batalis la tempo, la rimedoj kaj 
Scipio, kaj ĉi tiujn kontraŭulojn 
eĉ genio militista ne povis superi. 
Kanibalo faris la kutiman eraron, 
subtaksi la malamikon, ties karak
teron kaj persiston. Sendube la Ro
manoj aperis al li generale kiel 
nemilitemaj. Supozeble li pensis, ke 
la granda epoko de Romo jam pa-

ankaŭ unu el la iluzioj, kiuj sin 
montris en la pasinto kiel plej sek- 
vohavaj. Potencaj kaj inteligentaj 
regantoj kiel Frederiko la granda, 
Katerino de Ruslando kaj Jozefo 
li-a estis konvinkitaj, ke Anglujo 
atingis la supron de sia potenco. 
En la jaro 1914 Germanujo ripetis 
la du (-efajn erarojn de Kanibalo, 
subtaksigo la kontraŭulon kaj ilu- 
z i igi nte pri la ebleco de rapida mi
lito decidiga.

En vere saga mondo, ĉiu ŝtatviro 
antaŭ ekkomenco de oficado devus 
fari ekzamenon pri siaj konoj his
toriaj, en kiu li speciale devus pru- 
vi, ke lia spirito estas libera je tiuj 
du grandaj iluzioj. Se Hanibalo es
tus studinte trankvile kaj detale la 
unuan punikan militon, li ne estus j 
komencinta la duan tiom memcer
te. Sendube li estis arda patrioto, 
kiu deziris nenion alian ol liberi
gi sian popolon. Li estus hezitinta 
antaŭ la penso, alvenigi la pereon 
de sia popolo. Certe, ke li faris mul
tan (‘agrenon kaj suferon al la Ro
manoj, sed je kia prezo por Karta
go ! Je la tago kiam Kartago estis 
detruita, ĝia popolo estus povinta 
diri prave : « Tio ne estas la ver

ko de la Rom anoj sed de Haniba

lo. » Hanibalo estis dangera kon
traldo por siaj malamikoj, sed li 
estis multe pli dangera por siaj 
amikoj. ,

Se ekzistas hodiaŭ en Eŭropo 
gvidanto de popolo, kiu kredas je 
la ebleco de mallonga decida mili
to, tiani oni devus doni al li ekzem
pleron de la historio de Livio, laŭ 
kiu li sin povus informi pri la sin
sekvo de la tragedia iluzio de Hani
balo. Kartago gajnis rapidajn ven
kojn. sed la finan venkon gajnis 
K o ni o.

(Laŭ R obert  L y n d ).

Spertoj
Nenio ekzistas, kion homo ne 

tolerus je la ŝarfio de aliaj.

*

Safia virino neniam donos oka

zon al la edzo mediti /  pri ŝi, kaj 

sofia viro neniam meditas pri sia

edzino.

*

Neniu Ois nun laŭdis la vinon

pro tio.... ke en fii estas v e r o .

*

K ia m  virino safiifias, Si volas 

edzini fii; kiam viro safiifias, li 

plejofte jam estas edzifiinta.

*

Rela virino havas nur unu se

veran judiston... malbela virino.

*

K iam  pasis la M ajo de Vamo, la 

homoj konstatas, ke oni sendis ilin 

en A p r i l o n .

#

Cu virino havas grandan aŭ mal

grandan piedon, ĉiam estas ŝia Suo 

tro granda.

Kelkfoje oni trovas en ia angulo 
de esperantista gazeto, ateston pri 
la stranga tempo en kiu ni vivas 
(vegetas estus pli bone diri). 
Jen foliumante le periodaĵon :

Lingvo-Libro
oni legas, je la fino de recenzo 
pri la Jarlibro de IEL la jenan 
frazon :

« Por kelkaj statoj estas certe 
interese scii, ke en la delegitaro 
la judoj estas nur en tre mal- 

| granda procento reprezentataj, kaj 
i ekzemple en Hungarujo ilia nom

bro ne superas la procenton lege 
fiksitan en tiu ĉi stato ».

La legantoj versajne tion tute 
ne atentis. Kaj kio estus, se ek
zemple estu nenia judo en la 

i movado, ĉu tio Sangus opinion de 
iuj leĝdonantoj pri ni ? Zamenhof 
mirus, se li povus legi tian, kva
zaŭ senkulpigon en esperantista 
gazeto. Bravmiene la skibinte (P. 
I!.) aldonas ke en Kungarlando 
la lege fiksita proporcio ne estas 
atingata. Kiel aŭtentika hungaro, 
P. B. ja devus scii, ke la 20 %, la 
proporcio, laŭ kiuj judoj rajtas 
labori, verki k.t.p. en tiu ĉi lando, 
ja ne koncernas nian movadon. Ĝia 
apliko — por plaĉi potencon — 
estiis ekzemplo tipa por pruvi la 
konfuzon cerban, unu plian fojon

P ola  

Esperantisto
E s p e r a n t i s t a  P o l s k i
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Ni represas ĉi tie tekston « Res
pondo » rilatanta al prilitova ar
tikolo en n-ro 402. Ni revenas pri 
tiu ĉi afero en principa artikolo.

Dolore mirigis nin, ke en tiu 
simpatia gazeto ni trovis artiko
lon, abundantan je malveroj kaj 
falsoj, plenan de atakoj kontraŭ 
niaj nacio kaj lando. Tia artikolo 
absolute ne devis aperi en la gaz
eto, kiu pretendis esti neŭtrala 
koncerne la politikon. Ni ne povas 
al iii klarigi la kaŭzon de tio. 
Eble nur kompleta nescio de his
torio kaj geografio, neorientiĝo en 
fakta stato de la ‘afero ebligis 
verki tian artikolon kaj poste ĝin 
presigi.

Versajne estus senutile rifuti 
punkton post punkto en tiu svar
mo de mensogoj, sufiĉos, se ni 
mencios la plej okulfrapajn. Sen
frukte estus diskuti kun blindig
ita ŝovinisto litova, anonima aŭ
toro de la artikolo. Ni kredas, ke 
r.e nur nin, polojn, naŭzis la mal
bongusta meinflatado, misodora 
senbrida aŭtoreklamo.

La aŭtoro ne povas pardoni la 
influon, kiu akiris Polujo en lit
ova lando. Kaj la afero estas tre 
facile klarigebla : pli alta kulturo 
influas malpli altan kaj pro tio 
nultaj litovaj familioj poligis kaj

En la serio de esperantistaj po- 
poledukaj kajeroj, kiujn redaktas 
Jozefo de Mihalik profesoro, afer

gvida prezidanto de Hungara Espe
ranto-Federacio, aperis la tria. be
lege ilustrita kajero pri Sankta 
Stefano la unua rego de hungaroj. 
Ankaŭ tiu-ĉi kajero, kune kun la 
gis nun aperintaj kajeroj, servas 
por konatigi la hungaran kulturon.

La revuo 
orienta

La japana periodajo esperantista 
regule aperas. La Oktobra numero, 
riĉe ilustrita enhavas varian teks
taron. inter kiu estas dissemita pi
toreske japanaj ideogramoj por 
klarigi ion. Leginda artikolo estas 
« Kemiaj esploroj pri antikvaj me
taloj en Ekstrema Oriento ». En 
artikolo « Gvido pri la Tradukar
to », japanlingva, vidigas la fe
ra epoko en kiu ni vivas. Fra
zo por ekzerco tekstas : Milito kaj 

paco estas ne ('iam tute kontraŭaj 

unu al la alia; iuj militoj estas por 

la colo de paco. Rimarkinda ankaŭ 
pro la nuna cerba konfuzo estas 
jena propono al la 20a japana E 
kongreso :

« Konsiderante, ke la fakton, ke 
spite de la nuna konflikto ni povas 
okazigi la kongreson en paca at
mosfero, ni devas danki al la bata
lantoj por la d e f e n d o  de nia 
lando kaj multaj samideanoj nun 
sin penas ĉe la fronto, ni volas ĉi 
tiujn danki en la nomo de la kon
greso. •»

Tio estas io nova por ni eŭro
panoj, ke la bravaj soldatoj japa
naj defendas sian patrolandon en 
ĉinujo !

volas havi nenion komunan kun 
litova ŝovinismo. Vere la urbo 
Wilno, kiun litovoj Vilnius no
mas. estas laŭdevene litova urbo, 
sed pro tio litovoj ne povas pre
tendi posedi ĝin kun ĉirkaŭaĵo, 
('ar Wilno dum paso de la jar
centoj tute poligis kaj nun ĝi estas 
unu el plej pure polaj urboj. Por 
ridige klarigi la aferon, ni memo
rigu. ke Berlin estas fondita de 
niaj prapatroj, slavoj, sed ĉu pro 
tio ni pretendu posedi Berlinon ? 
La situacio en ambaŭ kazoj estas 
simila.

Ĉu ne estas ridinda tia frazo 
de la artikolo : « La okupita Lit
rujo ĝis hodiaŭ estas sub la 
fremda jugo kaj dronas en mizer
ego » kaj ni aldonu : pli vere la 
aŭtoro dronas en mensa mizerego 
kaj en ŝlima marĉaĵo de malamo, 
tn kiun ii enfalis, blindigite de 
furioza ŝovinismo.

Sed ni ne povas rifuzi pravecon 
al tia frazo : « Laŭ pola kutimo 
estis enkondukita la servuto ĝis 
tiam neniam praktikata en Lit
ovujo » kaj ni klarigu : kompren
eble. ke ĝi ne estis praktikata, ĉar 
viaj prapatroj s-ro aŭtoro, pref
eris praktiki krudan sklavecon.

Ne estas nia kutimo skribi en 
tiu stilo, sed ni klopodis similigi 
ĝin al la stilo, kiun ni trovis en 
la priparolita artikolo, por montri 
a! la autoro malglatecon de lia 
ago Ni preferus verki frazojn 
plenajn de simpatio kaj amikeco, 
kiujn ni enfunde sentas por la 
litova nacio, sed ne por la aŭtoro,

historion kaj landon al eksterlan
daj samideanoj.

La kajero estas mendebla ĉe la 
redaktoro J. Mihalik SASIIALOM. 
Hungarujo. -La unua kajero estas 
skribita pri Francisko Rŭkoczi la 
li-a, la dua kajero pri Hungaraj 
brodadoj. La prezo de unu kajero 
estas 2 respondkuponoj: kiu men
das kune la 3 kajerojn, ricevos ilin
por 4 respondkuponoj.
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19 X 15 cm. Prezo ne indikita. (1938-17).

K . m oston  ski kaj IV. Dobrotvolski: Surdmutuloj pri si 
mem..., trad. Sŭsskind Schonberg Eid.: la tradukinto. 
Presejo « AfiszoAva » (M. Spiegelstein. Warszawa. Po
lujo). 48 pagoj. Formato 17 X 12 cm. Prezo : ZI. poi. 
I.— aŭ du internaciaj respond-kuponoj (1938-18).

*** Jarlibro de la Internacia Esperanto-Ligo 1938. Eid.: 
IEL (Heronsgate, Rickmansworth, Anglujo). 350 pa
goj. Formato IO X 11,5 cm. — Nur por membroj de 
IEL. — (1938-19). .

*** Jarlibro de la Esperanto-Movado 1938. Eid.: UEA. (Pa
lais Wilson, Geneve, Svislando) 255 pagoj. Formato 
IO X 11.5 cm. Vendoprezo Frk. sv. 5.—, senpage por 
membroj de UEA. (1938-20).

sis. La penso, ke la granda epoko 
transpasas la limojn do Italio kaj de tiu aŭ alia lando forpasis, estas

kiu — laŭ nia konvinko — ne 
estas homo de bona volo.

L a  Redakcio.
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U n iv e rsa la  Esperanto-Asocio
Oficiala informilo 1938-8

Subtenantoj 1938.

La sekvantaj personoj bonvolis 
helpi nian agadon aligante kiel
Membro-subtenanto j :

71. (Sennoma).

72. S-ro Vasyl Doroszenko, Wisnio-
\viec, Polujo.

78. S-ro Karlo Gossweiler, Genĉve, 
Svislando.

74. S-ino Albert Jacob, Thonon-les- 
Bains, Francujo.

7-"). S-ino Elisabeth Ith, Aix-en-Pro- 
vence, Francujo.

7G. S-ino Marguerite Jorin, Gen&ve, 
Svislando.

77. S-ro Radomir Klajiĉ, Beograd,
Jugoslavio.

78. S-ro Radomir V. Milenkoviĉ.
Knjazevac, Jugoslavio.

79. S-ro A. L. Moreau, Arnhem,
Nederlando.

80. Blindul-instituto, Zemun, Ju
goslavio.

81. S-ro Camille Rogister, Collon-
ges-sous-Saleve, Francujo.

82. S-ro Marian Sola, Tarrassa,
Katalunujo, Hisp.

83. S-ro Ing. Louis Thomas, Myŝz-
ko\v, Polujo.

84. Esperantoklubo « Vitraj Do
moj », Warszawa, Polujo.

85. S-ro Sydney NVoolnough, Parra-
matta, Aŭstralio.

86. S-ro Iŝikaŭa Takuĵuroo, Tokio,
Japanujo.

87. S-ro D-ro Stojan Djoudjeff,
Sofia, Bulgarujo.

88. S-ino Frida Jakob, Geneve,

Svislando.
89. S-ro Hans Jakob, Geneve, Svis

lando.

90. S-ro Albert Granchamp, Anne
masse, Francujo.

Cefdelegitoj
La Prov. Komitato de UEA ak

ceptis proponon pri elekto de ĈD 
kaj nomis

Ĉefdelegiton por Argentino
S-ro Daniel Quarelio, Str. Gallo 

1106, Buenos-Aires.

Ĉefdelegiton por Svislando
S-ro Georg R o t a c h, Pappel- 

weg 34, Wabern bei Bern.

Jarlibro 1939
Estas-en preparo. Ĝi estos nova 

stupo en la k̂onsolidigo de la 
Asocio kaj enhavos krom la kuti
ma parto variajn artikolojn genera
lajn kaj pri la movado.

Elekto de la Komitato
Devis okazi dum Oktobro. La 

minaco pri milito iom sangis la pla
non. Dum Decembro eliros Oficiala 
Bulteno al la Delegitoj de UEA pri 
la agado en 1039 kaj samtempe pri 
la elekto.

Situacio kaj adapto
La okazintajoj dum Septembro, 

ne restis sen influo je nia, esence 
internacia, laborado, Pro tio la 
Prov. Komitato, konscia pri sia res
pondeco, decidis eldoni nur unu nu
meron de la gazeto ESPERANTO 
dum la monatoj, Oktobro ĝis De
cembro 1938. (Entute tri numeroj).

Esperantista interhelpo
daŭrigas sian laboron. Pluraj no

vaj petoj pri enmigrado alvenis. 
Kreskis la korespondado pri tiu- 
ĉi servo.

La kolekto favore de konata sam
ideano arestita bone sukcesis. Ni 
publikigas la lastajn donacojn en 
venonta numero.

Kunveno de la Prov. komitato
okazis je la 22/23 de Oktobro 

en la Centra Oficejo de UEA. Ĝi 
fiksis la agadon por 1939. pri kio 
la Delegitoj estos informataj per 
oficiala Bulteno dum Decembro 
1938.

Administra informilo n-ro 3
estis sendita al la efdelegitoj 

je la unua de Septembro. Ĝis nun 
respondis kelkaj. La ĉefdelegitoj 
nerespondintaj, bonvolu tion fari 
per la respondilo, duoble sendita 
al ĉiu.

Jaro 1939
Laŭstatute la administra jaro 

komencigas je la unua de Novem
bro. Pro la streĉa situacio politika, 
certaj laboroj prokrastigis, sekve 
de la malcerteco reginta. La mem
braro de UEA estas informata pri 
la nova jaro per speciala cirku
lero elironta dum Novembro.

Statistiko
Nombro da lokoj kun I).... 440 

je la 15. 5. 38 
Novaj lokoj laŭ nuna listo.. IO

Stato 15 Oktobro 1938....... 450

N ovaj Delegitoj
.1 ngra do Heroismo (Acoroj) />. ; Joao Francisco d’Avila, Instruisto. 

Rua Mousinho d'Albuquerque 82.
Annemasse (Francujo-Haute-Savoie) D . : Jules Gilliard, Mekanika 

ilaristo, 3, Place (lu Marche.
Hufli (Britujo — Somerset) I). : C. Aslimore Baker, Elektro-Ingeniero. 

18, Daniel Street.
Iiebington (Britujo — Chesliire) D . : Fr. B. Jones, 23 Rocklands Avenue.
Buenos Aires (Argentino) ĉefdelegito por la Argentina teritorio : Daniel 

Quarello, Komizo, ĉe « Esperanto-centro Argentina ». Strato Gallo 
1106 — /). ; Juan Angel Quina Gonzalez, Kuracisto, Azcuĉnaga 369 
— VI). : Anastasio L6pez Luna, Verkisto, Rincein 120.

Dem i erli*'u w  (Belgujo— Oost Vlaanderen) I). : S-ino Vvonne Bockstael- 

Sadones, Poŝt-oficistino, Veldstraat z/n.
Liverpool (Britujo —i Lancashire) I). : Kenneth Twinn, Pastro Unitaria, 

2S7 Mili Street, Liverpool-8.
Matanzas (Kubo) /). : Fructuoso Fernandez, Verkisto, 24 de Febrero 

15 y 17 « Boston ».
M em  pliis (Usono — Tennessee) T). : V̂erner Simon, 315 No. Montgomery 

Street.
Tini mid Vitaron êhoslovakio — Bohemio) I). : Jan Ev. Slavee, 

Financa oficisto.

Sangoj
Isafjord (Islando) V D . : Gudmundur J. fri Mosdal, Artisto-Bildotran- 

ĉisto, Soltŭn, Isafjordur (la antaŭa adreso estis malkorekta).

v

Vojago de 
I. H. Krestanov

Profitante sian devigan libertem
pon (pro malfruaj alveno kaj for- 
7eturo de la bulgara Sipo) en Bel
gujo, S-ano Krestanov vizitis tri
dekon da valonaj kaj flandraj ur
boj, urbetoj kaj vilagoj propagan
dante, intervjuigante kaj parola
dante pri Bulgarujo kaj Islando. 
Multaj gazetoj favore raportis.

Mia rehejm igo
Pro iaj embarasoj en Nigra Ma

ro, la bulgara ŝipo « Ualkan » al
venis en Antverpenon kun unumo
nata malfruigo, la 18 Septembro. 
Nun, pro la necerta internacia si
tuacio kaj malrapida Sargigo, gi 
povis forveturi kun mi n u r en 
la u n u a j  t agoj  de Ok
tobro, kaj tra Gibraltaro, pre
ter la afrika bordo (Maroko, Alge
ro, Tunizio), haltante pli longe en 
insulto Malto, en Pireo kaj Istan
bulo, ankaŭ dekon da tagoj ĉe la 
Malgrand-Azta bordo de Nigra Ma
ro, ĝ i alvenos en Varna  
n u r komence de N o v e rn
li r o. Miaj esperantistaj geamikoj 
estas kore petataj paciencigi tiam 
por respondo.

I v a n  H. K r e s t a n o v ,  L . K .

La
voĉo de

dankado !
Kiel sekvo al la artikolo kun 

titolo « Kien ni iras » en pasinta 
numero de ESPERANTO, venis aro 
da aproboj kaj... malaproboj.

Pri tiuj lastaj ni revenos en 
principa artikolo en venonta nu
mero.

El Praha, dum kelka tempo kva
zaŭ blokita, venis dankesprimo kiun 
ni reproduktas tie-ĉi.

(Redakcio).

Dankon, sam ideanoj

En la mallumaj tagoj de la plej 
granda maljusteco, kiun travivas 
nun nia nacio, mi ricevis — pro
funde kortuŝita — viajn kuragi- 
gajn vortojn. Dankon ! Ni vivos 
kaj kredas, ke nia vero venkos.

Julie ŝupichova, Praha.

Sudvojaĝo  
Krestanov

Hejm vetu ra n te per la bulgara 
ŝipo « Balka n », Ivan II. Krest
anov haltis po 3 tagoj :

en insulo M alto, akceptita de 
lii bulgara honora konsulo kaj 
gesamideanoj;

en A t e n o, akceptita kune kun 
D-ro A. Stamatiadis de la bulgara 
ambasadoro D. ŝiŝmanov, tradicia 
amiko de Esperanto, kie la 17 Ok
tobro vespere nia bulgara samide
ano paroladis antaŭ elektita pu
bliko pri pli intima kunlaborado sur 
ekonomia-kultura kampo inter la 
balkanaj popoloj, montrante kiel 
modelon la nordajn popolojn pro 
ilia pacemo, trankvileco, laboremo, 
honesteco, legemo k.s., akcentante, 
ke la plej bona fortikajo inter naj
baroj estas ilia amikeco;

en Konstanti n o p I o (Is- 
tanbul) kaj 

en S a ni s u n sur Nigra Maro, 
ĉie propagante.

Korespondado
li a d i j a (Korcula - Dalmacio - 

Jugoslavio). S-ro Mide Marinoviĉ 
dez. intersa ngi PM k.ĉ.I.

S r e s e r - J anji n a (Dalmacio- 
Jugoslavio). S-ro Ante Kuĉer dez. 
interŝanĝi PK. L.

S-ro Fr. B. Jones, 23 Rocklands 
Avenue, Bebington, (Cheshire, Brit
ujo) dez. kor. k.ĉ.I. pri Filozofio. 
Nepre respondos.

S a k o
Redaktoro : Frant. Hajek, P r e n p o v o  nabr. 396, Praha-Nusle, Ĉ. S. R.

En ĉi tiu problemo posedas la i U. gakado. Blanko interrompas ĉi
nigra turo la efiklinion c4-h4 kaj 
same c3-li3 por sia defendo per

ambaŭ liniojn per siaj figuroj 
(programa ideo).

N-ro 4. Frantiŝek Hajek. Praha. 
(Nationaltidenele 1/11.1936).

Blanko matas per la 3-a movo.

Solvo de n-ro S : l.li4 Ra5 2.h5 
Iia4 3.h6 l>4 4.h7 a5 5.1i8ĉ! b5
6.ĉg6! 7.f7 8.fSĈ 9.ĉe6 10.(17 ll.d8ĉ
12.ĉb7 13.ĉd5 mato. Ĝuste solvis 
s-ro H. Gartelmann. 'Bremen, sed
li atentigas, ke nigro povas sin 
defendi en la 5-a movo per bO 
anstataŭ b5. tiam sekvus 6.Rcl! 
Ub5 7.ĉf7 Rc5 8.Ĉe5 R(16 9.f7 Re7
10.Ĉd7 Rf7 ll.ĈbO Re6 12.Rd2 Rf5
13.Re3 kaj gajnas. Post 5. de nig. 
Rb5 sekvas la sama manovro kun
11.ĉc5 kaj la sama rezulto.

La Sa k termina ro

Per ĉi tiu demando’ okupis sin 
Rene Deckers (Brazili!jo) en la 
Bulteno de Internacia Scienca 
Asocio Esp. n-ro 44, oktobro 1936. 
Li ne konis bone la staton de la 
Saka ludo en la esperanta liter
aturo kaj tial lia verko, kvankam 
ĝi estis nur eta provo, estis rif
uzita en la sveda faka revuo 
Schackvarlden (n-ro 8, 1937). En 
Heroldo (le Esp. n-ro 45, 1937, 
kolektis llja Volockij aron da 
fakterminoj laŭ la vortaroj (kelk
foje jani malnoviĝintaj) kaj ver
ŝajne ne atentis ankaŭ la ekzis
tantan esp. ŝakliteraturon. Pro tio
li ankaŭ kelkloke eraras, aŭ apli
kas la ne uzatajn arkaismojn.

La ŝakludo havas jani la mil
jaran historion, dum kiu evoluigis 
la Sakterminoj tute laŭsisteme kaj 
en ciu epoko laŭ la dumtempa 
lingva uzado, ĉi tiun legon devas 
ĉiam sekvi ankaŭ la esperantistoj, 
lli devas modeste vicigi sian esper
antistan kulturon al tiu nepre 
Satinda historio de la Ŝakludo kaj 
iii ĝiii internacie ekzistanta espri
maro samkiel tion faras la filo
zofio. la kuracista aŭ eble alia 
scienco. Per lii ŝakterminoj vi 
traktas ne nur la okazejon sur la 
ŝaktabulo, sed per tiuj ŝakterminoj 
alparolas nin ĉiujn hi lingvo de la 
pasintaj jarcentoj.

Nun ni klarigu pro kio oni no
mas unu el la ŝakfiguroj « la kuri
ero » kaj ne aliel. En la saklinio, 
veninta Eŭropon en la mezepoko, 
okazis en la NV jarcento granda 
revolucio. Troviĝis sprita kapo, kiu 
ne estas plu konata, kaj aldonis 
al la nobela familio, loganta sur 
lu ŝaktabulo, tio estas al la ĝis- 
tiama reĝo kaj veziro (nuntempa 
damo) la tute novan figuron, kiu 
trapasadis longe hi oblikvajn vi
cojn (hi kampoj kaj oni donis al 
lii novulo la nomon : « la kuri 
ero ». Ter tiu nomo komencigis la 
eŭropa epoko en la historio de la 
ŝakludo. Oni elektis la vere trafan 
reprezentanton de la tiamaj gra 
vaj Stataj oficuloj. Per tiu figuro 
oni kompletigis la socion de aliaj 
oficuloj, regnantaj jam sur la ŝak
tabulo. La nomo « kuriero » estis 
uzata de la popolo kaj same en 
hi jam riĉa faka literaturo. Tiu 
nomo e‘stis tiel ŝatata, ke cu 
Germanujo estis eĉ speco de la 
ŝakludo nomata « Kurierspiel » 
(ludo de la kuriero), kiel atestas 
jam en la j. 1616 Gusta vus Sci
emis en sia Saka verko.

Lsi germana nomo « Laufer » 
(kuristo) estas uzata en Germ
anujo nur en la lastaj jardekoj 
kaj ĝi esprimas nur popolmaniere 
simbole la econ de tiu figuro — 
ĝi estas nur la ŝercvorto. Oni ne 
traduku en la sklava maniero 
esperanton ĉi novdatan Senmorton.

Oni atentigas insiste la volo
fa ristojn. ke oni neniam preteriru 
la gravan seslingvan vortaron por 
la ŝakludistoj, kiun entenas la ver
ko « Sesdek ŝakproblemoj » verkita 
de Jozefo Paluzfe en Barcelona 
1909.

Paluzfe estas ne nur oferema 
esperantisto, eldonante sian gra
van verkon en nia lingvo, sed an
kaŭ unuaranga faka verkisto. Lian 
vortaron kunhelpis verki la fama 
kataluna esp-isto Pujula Vallis.

Projekcian aparaton
por paperaj fotoj, formato poŝt- 
karta kaj pligranda, deziras aĉeti 
kaj petas ofertojn Ivan H. Krest
anov, publicisto, str. 6 Septemvri
2, Sofia, Bu'garujo.

Regno de pensoj
Spirita, senpartia revueto de ĉiuj 

tempoj kaj nacioj estas havebla 
de :

Esperanto. Internat. u'. 42. .Mu
kaĉevo, C.R 1L

Tra Eŭropo 
per Esperanto

300 paga libro kun multaj ilus- 
t rajoj. Mendantoj antaŭ apero 
pagas unu dolaron aŭ egalvaloron. 
Respondkuponoj estas akceptataj- 
Ivan II. Krestanov. L.K, str. •' 
Septemvri 2, Sofia (Bulg.).

F o n d in to :  H . H od ler, f  1920 
R e d a k c io :  G en6ve.

R ed .:  P o v izo ra  K o m ita to  de U E A
P r e s i s  : G r a n c h a m p ,  

I m p r i m e r i e ,  A n n e m a s s e ,  ( H a u t e - S a v o i e )
Dato : 15/31 Oktobro 1938


